TBMM'DE DIŞ İLİŞKİLER
Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı vVahono, TBMM Başkanvekili Avcı'nın konuğu olarak Türkiye'deydi.

Endonezya ile dostane ilişkiler
Endonezya Temsilciler Meclisi
Başkanı H. VVahono ve beraberinde
beş kişilik bir parlamento heyeti TBMM
Başkanvekili Yıldırım Avcı'nın davetlisi
olarak 25 Nisan'da Türkiye'ye geldi.
Konuk Meclis Başkanı ve beraberindeki
heyet Ankara'da TBMM Başkanvekili
Avcı'nın
yanısıra
başta
Cumhurbaşkanı Vekili Hüsamettin
Cindoruk olmak üzere Başbakan
Süleyman Demirel,
Başbakan
Yardımcısı Erdal İnönü, Sanayi ve
Ticaret Bakanı Tahir Köse, Turizm
Bakanı Abdülkadir Ateş ve TürkiyeEndonezya
Parlamentolararası
Dostluk Grubu Kurucular Kurulu
Başkanı Ekrem Pakdemirli'yi ziyaret
ederek görüşmelerde bulundu.
H. vVahono ve beraberindeki
parlamento heyeti onuruna bir yemek
veren TBMM Başkanvekili Avcı yaptığı
konuşmada "Türkiye ile Endonezya
arasında işbirliği ve dostluğun
geliştirilmesini temenni ediyorum" dedi.
Endonezya'yı dünyanın en
dinamik bölgesinin kalbi olarak
niteleyen Avcı şunları söyledi:
"Endonezya'nın bölgesinde
barış, güvenlik, istikrar ve ekonomik
entegrasyon için oynadığı yönetici rolü
Türkiye memnuniyetle karşılamakta
ve yakından takip etmektedir.
Milletlerimiz arasındaki dostluk
duyguları ülkelerimiz arasında hiçbir
politik problemin mevcut olmaması
ile artmıştır. Bu da ilişkilerimizin tüm
alanlarda daha da ileri götürülmesi
yolunda bereketli bir zemin sağlamıştır.
İslam Konferansı organizasyonuna
üyeliğimiz ülkelerimiz arasında zaten
mevcut olan kardeşçe duyguları
yükseltmede ek bir faktördür. Tüm
alanlarda ilişkilerimizin zenginleşmesi
için bu momenti korumalı ve hiçbir
taşın ters dönmesine izin vermemeliyiz.
Avcı, yeni küresel koşulların
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Türkiye ve Endonezya'ya kendi
bölgelerinde ve dünyada yeni roller
ve sorumluluklar yüklediğine işaret
ederek,'Yeni bir dünya politika sahnesi
açılmakta ve dünya giderek kendi
içerisinde bağımlı bir duruma
gelmektedir, ülkelerimiz birbirimizin
bölgelerinde başarılan gelişmeleri
küçümseyemez. Jeo-stratejik olarak
dünyanın en duyarlı noktalarından
birinde bulunan Türkiye, Batı ile ve
kendini çevreleyen Ikelerarasında bir
işbirliği köprüsü oluşturur. Biz
etrafımızda işbirliği ve dostluğa dayalı

bir barış ve istikrar kuşağı yaratmaya
kararlıyız" diye konuştu.
Konuşmasının
sonunda,
Bosna-Hersek ve Azerbaycan'da
yaşanan olayların durdurulması
çabalarına Endonezya'nın da katkıda
bulunmasını isteyen Avcı, "Biz
uluslararası topluluğun tüm üyelerinin
Bosna-Hersek'teki gerçekten trajik
duruma acil bir çözüm bulma ve
Azerbaycan'ın topraklarındaki Ermeni
saldırılarını durdurma çabalarına
somut bir tavırla istekli olarak katkıda
bulunmalarını talep ediyoruz" dedi.

